قواعد النشر

مجلة المختار للعلوم االقتصادية هي مجلة دورية نصف سنوية محكمة ،تُعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية باللغتين العربية
واالنجليزية المتعلقة في مجال العلوم االقتصادية في مختلف التخص ـصات (اقتصاد  -محاسبة – إدارة – تمويل ،وغيرها من فروع المعرفة

االقتصادية) إضافة إلى دراسات العلوم السياسية ،على أن تراعى القواعد والشروط التالية:

 .1أن تكون األبحاث مطابقة ألصول وقواعد البحث العلمي ،مع تعهد الباحث بأن بحثه لم يسبق نشره كلي ًا أو جزئي ًا بأي وسيلة نشر
أخرى.

 .2الكتابة بلغة عربية أصيلة واالبتعاد وبشكل مطلق عن الكلمات العامية وغير العربية.
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يرفق مع البحث المكتوب باللغة العربية ملخص باللغة االنجليزية ،ويرفق مع البحث المكتوب باللغة االنجليزية ملخص باللغة

العربية ،وفي كال الحالتين تدون تحت عنوان البحث اسم الباحث أو الباحثين والدرجة العلمية وعنوان العمل والعنوان البريدي أو

االلكتروني.

 .4يقدم الباحث نسخة من البحث مطبوعة على قرص ليزري  CDمع ثالث نسخ ورقية خالية من اسم الباحث ألغراض التقييم
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العلمي.

تخضع جميع البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة للتحكيم من قبل محكمين اثنين على األقل ،وال يعد البحث مقبوالً

للنشر إال إذا أجمع المحكمين على صالحيته للنشر دون تعديل أو بعد إجراء التعديالت المطلوبة ،إن وجدت.

 .6يكتب البحث بواسطة برنامج  Microsoft Office Wordبخط  Simplified Arabicمقاس  12عادي ،مسافة مفردة بين

األسطر ،أما عنوان البحث فيكتب بخط مقاس  .Bold 14ويستخدم الخط  Times New Romanللبحوث المكتوبة باللغة
االنجليزية ،على أن تكون هوامش الصفحة كالتالي :من األعلى  5سم ،ومن األسفل  7سم ،ومن الجانبين  4سم.

 .7اإلشارة إلى الهوامش:

تعتمد المجلة طريقة هارفارد في تثبيت الهوام ش والمراجع ،والتي تنص على أن يشير الباحث إلى الهامش في متن البحث بكتابة

ال( :العبيدي .)112 :2002 ،أما في حالة مؤلفين
لقب المؤلف أو اسم العائلة وسنة النشر ورقم الصفحة بين قوسين كبيرين ،مث ً

اثنين أو ثالثة( :العبيدي والفيتوري والشيباني .)112 :2010 ،وفي حالة أكثر من ثالثة( :العبيدي وآخرون .)16 :2002 ،أما

عندما يعتمد الباحث على مرجع أجنبي لمؤلف واحد ( .)Fisher, 2007: 10وفي حالة مؤلفين اثنين أو ثالثة ( & Fisher

 .)Smith & Hicks, 2006: 82وفي حالة أكثر من ثالثة مؤلفين .)Fisher & et. al. ,2002: 120 ( :وفي حالة استخدام
مرجعين أو أكثر يتم اإلشارة إليهما بالشكل التالي( :العبيدي50 :2010 ،؛ الفيتوري )111 :2005 ،وللمراجع األجنبية ( Fisher

 )2002: 10, Smith 2003: 17وفي حالة االعتماد على أكثر من مرجع لنفس المؤلف ومنشورة بنفس السنة فيتم التمييز بينها
باستخدام الحروف األبجدية ،مثل (العبيدي  2002أ40 :؛ العبيدي 2002 ،ب31 :؛ العبيدي  2002ج .)212 :وللمراجع

األجنبية ( .)Fisher 2004 a: 230, Fisher 2004 b: 120

 .2تثبت قائمة المراجع في نهاية البحث بحيث يتم ترتيبها حسب الحروف الهجائية وتكتب بطريقة هارفارد أيضاً ،وتكون قائمة
المراجع العربية أوالً ثم المراجع األجنبية ،بشرط أن تتضمن القائمة ما أشار إليه الباحث في متن البحث فقط.

مثال للمراجع العربية:



فارس ،علي محمود ( .)2002أساسيات إدارة الجودة الشاملة ،البيضاء :منشورات جامعة عمر المختار ،ليبيا.

الفاخري ،محمود سعيد ( .)2006منظمة التجارة العالمية والدول النامية – بعض الدروس المستفادة ،مجلة التخطيط

والتنمية ،طرابلس :معهد التخطيط ،67 – 42 :)3( 3 ،ليبيا.

مثال للمراجع األجنبية:
Drury, C. (2000).Management and Cost Accounting, 5th Edition, London: Thomson Learning, UK.
Kaplan, R. (2000). Balance without profit, Financial Management, Januaary, 23 – 26.
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تأخذ البحوث المتعلقة بحل المشاكل في بيئة الجبل األخضر األولوية في النشر ،ثم المتعلقة بحل المشاكل في البيئة الليبية ،ثم

البحوث المتعلقة بحل المشاكل االقتصادية العامة.

 .10البحوث المنشورة في مجلة المختار للعلوم االقتصادية تعبر عن آراء وأفكار الباحثين وال تعكس آراء وأفكار جهة النشر.
 .11تقع المسؤولية القانونية لما يرد في األبحاث من آراء وأفكار ومعلومات وبيانات على مؤلفيها وليس على المجلة.
 .12المواد الواردة للمجلة ال ترد ألصحابها سواء تم نشرها أو لم يتم نشرها.

 .13ضرورة تجنب المفاهيم والمصطلحات التي قد تعبر عن التفرقة الدينية أو العنصرية أي كان نوعها.

 .14تحتفظ مجلة المختار للعلوم االقتصادية بحقوق النشر ،ولها الحق في إعادة نشر األبحاث المنشورة بها في المواقع االلكترونية
الخاصة بالمجلة ،أو على قاعدة بيانات مكتبة جامعة عمر المختار أو غيرها.

 .15يقدم الباحث أو الباحثون سيرة ذاتية مختصرة في حدود صفحة واحدة في حال قبول البحث للنشر في المرة األولى لتكون محفوظة
في أرشيف المجلة.

 .16تمتلك هيئة التحرير الحق في إجراء تعديالت على أسلوب الكتابة أو القواعد اللغوية.
 .17تحتفظ هيئة التحرير بحق عدم تبرير رفض البحوث المقدمة إذا لم تنشر.

 .12رسوم نشر البحث  100دينار ليبي للمشتركين ببحوث من داخل ليبيا ،و  150دينار دوالر أو ما يعادلها بالعملة الليبية للبحوث
المقدمة من خارج ليبيا للعشرين صفحة األولى ،وكل صفحة تزيد عن ذلك يدفع عليها الباحث  10دينار ليبي أو ما يعادلها سواء

أكان من داخل أو من خارج ليبيا.

 .12ثمن النسخة الواحدة من المجلة  10دينار ليبي ،واالشتراك السنوي لألفراد  30دينار شاملة مصاريف البريد ،وللمؤسسات 40
دينار شاملة مصارف البريد.

 .20لكل مشترك في العدد  10نسخ مستلة من البحث كامالً مع عدد واحد من المجلة ،وموافقة نشر معتمدة.

 .21ال يتم استالم البحوث المقدمة للنشر إال بعد إبراز اإليصال المالي الذي يوضح دفع النفقات المالية المقررة لذلك.

 .22يخضع ترتيب البحوث في كل عدد إلى أولوية االنتهاء من جميع اإلجراءات المتعلقة بالنشر ابتداء من تاريخ التقديم ودفع
الرسوم ،وانتهاء بإعادة تقديم البحث كامال بعد إجراء التعديالت المطلوبة إن وجدت.
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